
 
 
 
INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA - PROPOSTES  

PROPOSTA Núm. 48 – CONSTRUÏM ARXIU MEMÒRIA I IDENTITAT    

Entitat/Individual ENTITAT – ASSOCIACIÓ CULTURAL ARXIU I MEMÒRIA  

Ubicació CASA DE CULTURA – MONT-ROIG   

Valoració econòmica proposada 200.000 € (Inversió Ajuntament) – 700.000 € (Inversió Generalitat de 
Catalunya) 

Impacte/Objectiu PATRIMONI/ GENERAL  

 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
La proposta té com a objectiu principal l’adequació de l’Arxiu Municipal a les condicions a què estan obligats els 

ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants.  

Es tracta d’una inversió que representa una despesa feta sobre un bé immoble i és necessària pel funcionament 

d’un servei públic bàsic, tal i com s’indica a l’article 2.1 del Reglament de Pressupostos Participatius.  

Fa referència competències municipals tal i com estableix la Llei d’Arxius; és legal, donat que precisament fa 

referència al compliment d’aquesta Llei. 

Àmbit d’actuació:  

- Gestió de la documentació municipal.  

- Conservació del patrimoni documental local.  

- Protecció i recuperació del patrimoni documental.  

- Accés a la documentació i la informació pública.  

- Difusió del patrimoni documental.  

- Programació d’activitats culturals. 

 RESOLUCIÓ 
ACCEPTADA ☐                  DENEGADA ☒    PENDENT ☐ 
Acceptada amb modificacions ☐            Denegada per repetició ☐ 

 COMPLIMENT DE CRITERIS DEL REGLAMENT 
☒ Legal  

☐ Competència municipal 
☒Concreta i avaluable econòmicament 
☒ Inversió 
☒ Viable tècnicament  
☒ No planteja accions insostenibles 
☒ No planteja accions d’exclusió social 
☒ Interès general 

☐No sobrepassa els límits econòmics 

 VALORACIÓ TÈCNICA 
La Comissió tècnica determina que aquesta proposta és denegada pels següents motius: 

En primer lloc, la valoració econòmica del projecte està dividida; d’una banda es proposa que la inversió municipal 

sigui de 200.000 € i d’altra banda, que els 700.000€ restants d’inversió per executar la totalitat del projecte provinguin 

d’una inversió de la Generalitat de Catalunya. L’article 2 del Reglament de Pressupostos participatius, on s’exposen 

les condicions que han de garantir les propostes, especifica que han de ser inversions i que per tant, han de ser 

accions que no facin referència a subvencions. Entenent que, l’execució del projecte proposat està subjecte a la 

concessió d’una subvenció per part de la Generalitat de Catalunya, la proposta seria denegada.  
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En segon lloc, les condicions materials i d’espai de la Casa de Cultura Agustí Sardà, on actualment s’ubica l’arxiu 

municipal, fan que el projecte que s’exposa sigui incompatible amb la realitat de l’equipament. Aquest equipament, 

està composat per diferents sales i espais destinats a altres serveis i activitats municipals: 

- Biblioteca Joan Miró 

- Sala de Plens 

- Escola de Música Baptista Nogués 

- Sala d’exposicions  

- Sales cedides a entitats per dur a terme activitats diverses, de forma periòdica i/o eventual.  

 


